ADÜSEM ile Tüm Vatandaşlarımız
Üniversitemizin Olanaklarından Yararlanacak
İçinde yaşadığımız çağ bilgi çağıdır. Birlikte yaşadığımız toplumu bilgi toplumuna dönüştüremediğimiz sürece başkalarının ayak izlerini takip etmeye mahkûm
oluruz. Toplumun dönüşümünün bireylerin dönüşümüyle başladığına inanıyoruz
ve yaptığımız çalışmalarla tüm yurttaşlarımızı kanatlarımız altına alarak onların
bireysel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.
Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni
(ADÜSEM) çok kısa bir süre içinde yeniden yapılandırdık. Bu yapılandırmayı tekrardan yapma amacımız ise üniversitemizde üretilen bilginin ülkemizin en ücra
köşesine kadar ulaşmasını sağlayarak, vatandaşlarımızın bilgi birikimlerimizden
istifade etmesine olanak tanımaktır.
Üniversiteler bilginin üretildiği yerlerdir. Alanında uzman akademisyenlerimizin
bilgi ve tecrübelerinden tüm vatandaşlarımızın faydalanabilmeleri için örgün ve
uzaktan eğitim seçeneklerini sunacağız. Bu doğrultuda internetin olduğu her yere
ulaşarak yurttaşlarımızı üniversitemizin imkânlarıyla tanıştıracağız. İlerleyen aşamalarda mesleki yeterlilik sertifikasyon ve sınav uygulamaları; yanı sıra İş Sağlığı ve
Güvenliği sınavlarını da yapabilecek duruma gelerek, vatandaşlarımıza bu alanlarda da hizmet vereceğiz.
Kentiyle bütünleşmiş bir üniversite olarak kapılarımızı her zaman Aydın halkına açık tuttuk. ADÜSEM ile birlikte üniversitemizin kapılarını tüm yurttaşlarımıza
açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. “Gelecek çalışanlarındır” diyoruz ve toplumumuzun her bireyini üniversitemizdeki bilginin ortağı olmaya davet ediyoruz.
Prof. Dr. Cavit BİRCAN
Rektör

Yenilenen ADÜSEM ile
Kendinize Yatırım Yapma Zamanı!
ADÜSEM Müdürü olarak göreve başlamamın ardından çok kısa sürede yapılanmamızı tamamladık. Genç ve dinamik bir ekip kurarak, bu ekibi üniversitemizin eğitim faaliyetlerini koordine edecek, bilgi ve birikimlerini planlı bir şekilde
ülkemizde eğitim almak isteyen tüm bireylere ulaştıracak şekilde ADÜSEM çatısı
altında topladık. Alanında uzman, yenilikçi ve gelişime açık çalışma ekibimizle,
merkezimizin uzun ve kısa vadeli hedeflerini belirleyerek bu doğrultudaki faaliyetlerimizi hızlandırdık. Hem öğrencilerimizin hem personelimizin hem de Aydın
halkının akademisyenlerimizden bire bir eğitim alabilecek. Ayrıca uzaktan eğitim
alt yapımızla birlikte, sanal ortamda da artık herkes sertifika sahibi olabilecek. Bu
olanakla birlikte zaman – mekân kavramlarını ortadan kaldırarak, üniversitemizin
bilgi birikimini ülke geneline yayıp, hedef kitlemizi genişleteceğiz. Bununla beraber bir yandan bireylerin eğitimine katkı sunarken diğer yandan sahada nitelikli
eleman arayışına çözümler sunacağız.

Adnan Menderes Üniversitesi
Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (ADÜSEM)
Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygula- ve mesleki gelişim, nitelikli iş bulma olama ve Araştırma Merkezi (ADÜSEM) Üniversitenin eği- nağı sağlayan sertifika eğitim programları
tim-öğretim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlar- ve kurslar düzenleme vizyonuyla gerek
da ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları üniversitemizin gerek ilimizin eğitim faalidışında kalan eğitim-öğretim programları düzenle- yetlerine katkı sağlamaktadır.
meyi amaçlamaktadır. ADÜSEM, kamu, özel sektör ve
uluslararası kurum, kuruluş ve kişilere yönelik olarak Yenilenen Yüzüyle ADÜSEM
ihtiyaç

duydukları

alanlarda

eğitim

programları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Törün Özer’in

geliştirmek ve uygulama yoluyla, üniversitenin, kamu ADÜSEM Müdürü olarak göreve başlakuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş masının ardından hızla yenilenme çalışmabirliğini geliştirmek amacıyla 13 Aralık 2007 yılında ku- ları başladı. Yenilenen ADÜSEM ile Merkezi
rulmuştur.

Bilginin değerli bir hazine olduğunu düşünüyoruz ve bu hazinenin paylaşıldıkça

Misyon - Vizyon

çoğalacağına inanarak, ADÜSEM çatısı altında ülkemizin entelektüel sermayesine

ADÜSEM, üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma

katkı sunmak, en temel gayelerimizden biri olacak.

yaptığı tüm alanlarda ve halkın eğitime ihtiyaç duyduğu konularda, eğitim ve sosyal etkinlik program-

Prof. Dr. Törün ÖZER

larını düzenleyerek üniversitenin kamu, özel sektör ve

ADÜSEM Müdürü

uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmayı misyon edinmiştir. ADÜSEM, üniversitenin, kamu kuruluşları, özel sektör ve uluslararası
kuruluşlarla iş birliğini geliştirerek, kariyer planlama

daha aktif hale getirmek, eğitimlere hız kazandırmak ve tüm ülkeyi ADÜSEM kapsama
alanına almak için altyapı ve eğitim yatırım
çalışmalarına başlandı. Yaklaşık bir buçuk
ay gibi kısa bir sürede yapılanmasını tamamlayan ADÜSEM, yenilenen logosu ile yenilikçi ve girişimci ruhunu ortaya koyarak,
yenilenen web sitesiyle de kullanıcılarını
özgün bir yaklaşımla karşılıyor. Kullanıcılar
ADÜSEM ile ilgili tüm bilgilere web site-

si üzerinden ulaşarak eğitim almak istedikleri etkin-

mak için de çalışmalarına hız kesmeden

Akademisyenlerimizin ADÜSEM ile çalışmaları duru-

liklerle ilgili ön kayıtlarını buradan yapabilmektedir.

devam ediyor. Uzaktan eğitim içerikler-

munda bir etkinlik için yapılması gereken tüm orga-

inin oluşturulması için İletişim Fakülte-

nizasyon ADÜSEM tarafından üstlenilecek. Böylelikle,

si Televizyon Stüdyosunun altyapısını ve

akademisyenlerimiz değerli zamanlarını salon ayar-

yenilik

öğretim elemanlarının desteğini kullanan

lama, organizasyon yapma, gerekli izinleri alma gibi

yapısının korunabilmesi için, yönetim kurulu da ye-

ADÜSEM; ilgili eğitim içerikleri için gerekli

prosedürlerle uğraşmadan, eğitim içerikleri kolaylıkla

nilenmiştir. ADÜSEM Yönetim Kurulu, tıptan sosyal

olan çekim, kurgu, grafik, gibi prodüksiyon

Aydın’ın geneline, yerel ve ulusal basına ulaşmış ola-

bilimlere; görsel iletişim tasarımından iş güvenliği

işlemlerini burada tamamlayarak uzaktan

cak. Bu geniş erişim desteğinin yanı sıra, planlanan

ve hemşireliğe uzanan geniş bir akademik çalışma

eğitim servisini çok yakında web sitesi

eğitim ile ilgili tüm görsel ve işitsel tasarımlar ADÜSEM

disiplininde, alanlarında uzman ve etkin öğretim el-

üzerinden tüm Türkiye’ye ulaştıracak.

tarafından hayata geçirilerek, ADÜSEM’in süreli kata-

Yeni ADÜSEM’e Yeni Yönetim Kurulu
ADÜSEM’in

hizmet

anlayışındaki

sürekli

emanları tarafından oluşmaktadır. Her bir yönetim

logları, web sitesi ve sosyal medya ağları gibi plat-

kurulu üyesi, ADÜSEM’in yeni etkin hareket planı için

Anahtar teslim projeler yapacağız

formlar üzerinden eğitimlerin ilgili hedef kitlelerine

uzmanlık alanları dahilinde aktif olarak görevlerini

ADÜSEM, Üniversitemiz akademisyenler-

ulaşması mümkün olacak. Böylelikle ADÜSEM’e eğitim

sürdürmekte ve karar mekanizmalarında yerini almak-

inin düzenleyecekleri etkinlikler için de

düzenlemek için başvuruda bulunan bir öğretim ele-

tadır.

hedefleri var.

manı, projesini anahtar teslim mantığı ile alarak, sadece eğitimini vermek için planlanan yerde, planlanan

Hedeflerimiz

zamanda bulunacak ve öğrencileri ile buluşacak.

ADÜSEM olarak kısa ve uzun vadeli hedeflerimizi
oluşturarak bu yöndeki çalışmalarımızı hızlandırdık.

Herkese hitap ediyoruz

Uzun vadeli hedeflerimiz arasında mesleki yeterlilik

Kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuru-

sınavlarını gerçekleştirip, ilgili uzmanlık sertifikalarını

luşlarının (STK) eğitim almak isteyen çalışanları,

vermek; iş sağlığı ve güvenliği sınavlarını yapıp, sert-

lisans öğrencileri ve mezunlar, çeşitli oda, merkez ve

ifikasyonlarını tamamlamak gibi hedefler bulunmak-

büroların çalışanları, özel sektör ihtiyaç sahipleri ve

tadır. Bu doğrultuda ADÜSEM’in ilgili akreditasyon

eğitimlere ilgi duyan herkes, ADÜSEM eğitimlerinden

işlemleri çok kısa süre sonra başlayacaktır. Kısa vadeli

yararlanabilecek.

hedeflerimiz arasında ise verdiğimiz eğitimleri ülke
geneline yaymak için uzaktan eğitim platformunun da

Akademisyenlerimizin dersleri herkese açık olacak

hizmete sokulması amaçlanmaktadır. Uzaktan eğitim

ADÜSEM’de verilen derslerimizin birçoğu özel sektörde

çalışmalarıyla ADÜSEM, tüm ülkeyi kapsama alanına

yer alan başka kurumlar tarafından da verilmektedir.

alarak hedef kitlesini ve sertifikasyon ağını genişlete-

ADÜSEM’in diğer kuruluşların eğitimlerinden en büyük

cektir.

farkı verilen eğitimlerin akademik düzeyde sunulmasıdır. Üniversite öğretim elemanlarımızın üstlendiği

Alt yapı hazırlıklarımız devam ediyor

eğitimlerle üniversite eğitimi almamış tüm vatan-

Uzaktan eğitim için eğitim içeriği çalışmalarını hız-

daşlarımızın da akademisyenlerimizden eğitim alma

la sürdüren ADÜSEM, platform alt yapısını tamamla-

fırsatı olacak. Böylelikle Üniversitemizde sunduğumuz
akademik eğitim, tüm vatandaşlarımız için erişilebilir
olacak.

ADÜSEM’den nasıl eğitim alınır?
ADÜSEM’den eğitim almak için web sitesine, yani adusem.adu.edu.tr adresine girmeniz yeterli. Web
sitesine girdiğinizde sizi ADÜSEM’in tüm eğitim programları karşılayacak. Web sitesinin eğitimler
bölümünde; sertifikalar, kurslar ve meslek içi eğitimler alt başlıkları içinde eğitimlerin detaylarını
bulabilmek mümkün. Kullanıcılar buradan katılmak istediği programın eğitime açık olan dönemlerini görebiliyor. ADÜSEM’in kullanıcıların kendi uygun zamanları ile eğitim programlarının dönemleri
arasında rahatça seçim yapabilmeleri için özel bir kullanıcı deneyimi tasarımı da var: Web sitesinin
ana sayfasında yer alan, eğitim takviminden faydalanarak, kullanıcıların rahatlıkla zamanlamalarını
programlayabilmesi hedeflenmiş. Bir program 4-5 dönem veriliyorsa, kullanıcılar buradan rahatlıkla kendilerine uygun zaman aralığındaki eğitimleri seçebilecek. Örneğin Temel Web tasarım kursuna gelmek istediniz. 4 dönem olarak verilen kursun 2. dönemi size tarih olarak uygun, siz 2. dönemi
seçip kayıt olabiliyorsunuz. ADÜSEM programlarında kontenjan sınırı olduğundan, ön kaydınızı
tamamladıktan sonra ilgili ödemeyi gerçekleştirdiğinizde kesin kayda alınmış oluyorsunuz. Bundan
sonraki süreçte yapmanız gereken tek şey söylenen zamanda bulunmanız gereken yerde olmak.

ï adusem.adu.edu.tr
% adusem@adu.edu.tr
! (0256) 218 20 00 - 2903
Görsel Web Tasarımı

Temel web tasarımı için gerekli olan temel
arayüz bilgileri ile birlikte, görsel olarak
web içeriğini ilgi çekici kılacak ip uçları

UX

Kullanıcı Deneyimi (UX)

Web tasarımının temel yaşamsal özelliği
olan etkileşim konusunda geniş çaplı bilgi,
kullanıcı deneyiminin temelleri

Sosyal Medya Uyumluluğu

Aktif Eğitimlerimiz

Web sitenizin görünürlüğünün artması
için gerekli olan sosyal medya hesapları
entegrasyonu kurulumu

SEO

Arama Motoru Optimizasyonu
(S.E.O)

Arama motorlarında görünür olmak için
yapılması gerekenler, temel ip uçları ve
başlangıç seviyesi uygulamalar

Temel Web Tasarımı kursu ile
hayallerinize bir adım daha yaklaşın,
internette siz de yerinizi alın!

Kimler Katılabilir?
*

İnternet ve Yeni Medya ortamlarında yer almak
isteyen herkes

*

Kişisel ya da kurumsal düzeyde web sitesi
oluşturmak isteyenler

*

Öğrenciler, mezunlar, ev hanımları, işletme sahipleri,
hobi amaçlı kullanıcılar, merakını gidermek
isteyenler

Yrd. Doç. Dr. Behiç Alp AYTEKİN
İletişim Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı

Neden ADÜSEM Kursları?
ADÜSEM’in diğer kuruluşların eğitimlerinden en büyük
farkı, verilen eğitimlerin akademik düzeyde sunulmasıdır.
Üniversite öğretim elemanlarımızın verdiği eğitimlerle,
tüm vatandaşlarımızın akademisyenlerimizden eğitim
alma fırsatı bulunmaktadır. Böylelikle üniversitemizde
sunduğumuz akademik eğitim, tüm vatandaşlarımız için
erişilebilir olmaktadır.

ï adusem.adu.edu.tr
% adusem@adu.edu.tr
! (0256) 218 20 00 - 2903

ï adusem.adu.edu.tr
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! (0256) 218 20 00 - 2903

Kendi Doğal Sabununuzu Üretin
Doğal malzemeler ile kimyasallardan

Nöropazarlama

uzak, kendi sabunlarınızı üretmeyi öğrenin

Nöropazarlama hakkında temel bilgiler
edinin, işin inceliklerini daha kolay
kavrayın

Kendi Doğal Kreminizi Üretin

Doğal malzemeleri karıştırarak, kendi
krem ve nemlendiricilerinizi yapmayı
öğrenin

Tüketici Davraşınları

Nöropazarlamanan incelikli stratejileri
ile tüketici davranışlarının değişkenlerini
keşfedin

Kendi Doğal Mumunuzu Üretin

Kimyasallardan uzak, hoş kokulu mumlar
yapın, hem kendiniz için kullanın hem de
sevdiklerinize hediye edin

Tüketicinin kalbine giden yol beyninden
geçer diyoruz ve bu yolda nelere dikkat
edilmesi gerektiğini inceliyoruz!

Kimler Katılabilir?
*

Nöropazarlama stratejilerini öğrenmek isteyen
herkes

*
*

Tüketici talep ve davranışları ile ilgili çalışanlar
Akademisyenler, öğrenciler, şirket sahipleri, tüketici
çalışmaları ile ilgilenenler

Seda GENÇ
Nöro-Mar
Nöropazarlama Stratejisti

Neden ADÜSEM Kursları?
ADÜSEM’in diğer kuruluşların eğitimlerinden en büyük
farkı, verilen eğitimlerin akademik düzeyde sunulmasıdır.
Üniversite öğretim elemanlarımızın verdiği eğitimlerle,
tüm vatandaşlarımızın akademisyenlerimizden eğitim
alma fırsatı bulunmaktadır. Böylelikle üniversitemizde
sunduğumuz akademik eğitim, tüm vatandaşlarımız için
erişilebilir olmaktadır.

Kendi kozmetik ürünlerinizi üretin,
kimyasallardan uzak, doğal hayata
yeni bir başlangıç yapın!

Kimler Katılabilir?
*
*

Doğal ürünlerin üretimi ile ilgilenen herkes
Akademisyenler, Öğrenciler, mezunlar, ev hanımları,
işletme sahipleri, hobi amaçlı kullanıcılar, merakını
gidermek isteyenler

Doç. Dr. Mesut KIRMACI
Yrd. Doç. Dr. Özlem AKAN
Biyolog İlker ÖZDEMİR

Neden ADÜSEM Kursları?
ADÜSEM’in diğer kuruluşların eğitimlerinden en büyük
farkı, verilen eğitimlerin akademik düzeyde sunulmasıdır.
Üniversite öğretim elemanlarımızın verdiği eğitimlerle,
tüm vatandaşlarımızın akademisyenlerimizden eğitim
alma fırsatı bulunmaktadır. Böylelikle üniversitemizde
sunduğumuz akademik eğitim, tüm vatandaşlarımız için
erişilebilir olmaktadır.

ï adusem.adu.edu.tr
% adusem@adu.edu.tr
! (0256) 218 20 00 - 2903
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Cildinizi ve Makyaj Malzemelerini
Tanıyın

Cildinizi Tanıyın

Cilt tipinizi öğrenerek, cildinize uygun

Cilt tipinizi öğrenerek, cildinize uygun

hangi makyaj malzemelerinin, nasıl
uygulanacağını öğrenin

hangi makyaj malzemelerinin, nasıl
uygulanacağını öğrenin

Doğru Yerde Doğru Makyaj

Cildinize İhtiyacı Olanı Verin

Farklı organizasyonlar için farklı makyaj
teknikleri uygulamak gerekebilir. Doğru

Farklı organizasyonlar için farklı makyaj
teknikleri uygulamak gerekebilir. Doğru

yerde doğru makyaj ile bulunmak için
bilmeniz gereken püf noktaları

Uzman öğretim elemanlarımız
aracılığıyla, doğru makyaj nasıl
yapılır sorusuna yanıt bulacaksınız!

Kimler Katılabilir?
*

Doğru makyaj teknikleri ile ilgili bilgi edinmek
isteyen herkes bu kursa katılabilir

yerde doğru makyaj ile bulunmak için
bilmeniz gereken püf noktaları

Uzman öğretim elemanlarımız
aracılığıyla, doğru cilt bakımı nasıl
yapılır sorusuna yanıt bulacaksınız!

Öğr. Gör. Sinan Bayık
Öğr. Gör. Niyazi Bingül
Öğr. Gör. Arzu Çakır
Sultanhisar MYO

Neden ADÜSEM Kursları?
ADÜSEM’in diğer kuruluşların eğitimlerinden en büyük
farkı, verilen eğitimlerin akademik düzeyde sunulmasıdır.
Üniversite öğretim elemanlarımızın verdiği eğitimlerle,
tüm vatandaşlarımızın akademisyenlerimizden eğitim

Kimler Katılabilir?
*

Doğru cilt bakımı teknikleri ile ilgili bilgi edinmek
isteyen herkes bu kursa katılabilir

Öğr. Gör. Sinan Bayık
Öğr. Gör. Niyazi Bingül
Öğr. Gör. Arzu Çakır
Sultanhisar MYO

Neden ADÜSEM Kursları?
ADÜSEM’in diğer kuruluşların eğitimlerinden en büyük
farkı, verilen eğitimlerin akademik düzeyde sunulmasıdır.
Üniversite öğretim elemanlarımızın verdiği eğitimlerle,
tüm vatandaşlarımızın akademisyenlerimizden eğitim

alma fırsatı bulunmaktadır. Böylelikle üniversitemizde

alma fırsatı bulunmaktadır. Böylelikle üniversitemizde

sunduğumuz akademik eğitim, tüm vatandaşlarımız için

sunduğumuz akademik eğitim, tüm vatandaşlarımız için

erişilebilir olmaktadır.

erişilebilir olmaktadır.
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Temel Fotoğraf Bilgisi

Temel web tasarımı için gerekli olan temel
arayüz bilgileri ile birlikte, görsel olarak
web içeriğini ilgi çekici kılacak ip uçları

Stüdyo Fotoğrafçılığna Giriş

Web tasarımının temel yaşamsal özelliği
olan etkileşim konusunda geniş çaplı bilgi,
kullanıcı deneyiminin temelleri

Web sitenizin görünürlüğünün artması
için gerekli olan sosyal medya hesapları
entegrasyonu kurulumu

Kimler Katılabilir?
*
*

Yeni bir hobi edinmek isteyen herkes
Fotoğrafçılık alanında profesyonel bir adım atmak
isteyenler

*

Öğrenciler, mezunlar, akademisyenler, ev hanımları,
iş yeri sahipleri, hobi amaçlı katılımcılar

Uzman Onur TATAR
İletişim Fakültesi
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

Neden ADÜSEM Kursları?

JESDER ve ADÜSEM iş birliği ile
Jeotermal Enerji konusunda
en güncel bilgiler ile donanın!

Kimler Katılabilir?
*

ADÜSEM’in diğer kuruluşların eğitimlerinden en büyük
farkı, verilen eğitimlerin akademik düzeyde sunulmasıdır.
Üniversite öğretim elemanlarımızın verdiği eğitimlerle,
tüm vatandaşlarımızın akademisyenlerimizden eğitim

*

alma fırsatı bulunmaktadır. Böylelikle üniversitemizde
sunduğumuz akademik eğitim, tüm vatandaşlarımız için
erişilebilir olmaktadır.

B

Elektrik Enerjisi Üretimi ve Proses
(BOP ve ORC)

C

Hobi ve İlk Adım Teknikler

Temel fotoğrafçılık kursu ile hem
yeni bir hobi edinin, hem de işin
tekniğini uzmanından öğrenin!

A

Jeotermal Akışkan Üretimi

*

Jeotermal Elektrik Üretim Santralleri
İşletme Elektrik Mekanik ve Rezervuar Vardiya
Operatörleri, İşletme Bakım Personelleri,İşletme
Bakım Mühendisleri
Mühendislik Fakülteleri ve Meslek Yüksek
Elektrik,Makine,İnşaat ve Enerji Mühendisliği,
Elektrik, Makine, Otomasyon ve Bilgisayar MYO
Jeotermal Elektrik Üretim Santrallerinde
Çalışmak İsteyen Teknik Personel
Elektrik,Makine,Otomasyon,Enerji ve Bilgisayar
bölümlerinden mezun teknik personel.

Cihan ÇANAKÇI
Geopower Service
CEO / Kurucu

Jeotermal enerji akışkan üretimi temel
konuları hakkında işletme ve uygulama
bilgisi

Jeotermal enerjiden elektrik enerjisi
üretimi konuları, Proses BOP ve ORC

Rezervuar İşletme Takibi

Rezervuar işletme takibine dair tüm
detaylar

Esin SİGA
Geopower Service
Servis Müdürü

Neden ADÜSEM Kursları?
ADÜSEM’in diğer kuruluşların eğitimlerinden en büyük
farkı, verilen eğitimlerin akademik düzeyde sunulmasıdır.
Üniversite öğretim elemanlarımızın verdiği eğitimlerle,
tüm vatandaşlarımızın akademisyenlerimizden eğitim
alma fırsatı bulunmaktadır. Böylelikle üniversitemizde
sunduğumuz akademik eğitim, tüm vatandaşlarımız için
erişilebilir olmaktadır.

ï adusem.adu.edu.tr
% adusem@adu.edu.tr
! (0256) 218 20 00 - 2903

ï adusem.adu.edu.tr
% adusem@adu.edu.tr
! (0256) 218 20 00 - 2903

A

Sağlık Bilimleri Projeleri için
Araştırma Yöntemleri

Sağlık bilimleri alanında başvurulan
projelerde kullanılan genel araştırma
yöntemleri hakkında detaylar

Temel Eğitim Becerileri

Eğiticiler için temel eğitim becerilerinin

B

Sağlıkta araştırma yöntemlerini
doğru ve etkili kullanmayı öğrenerek
akademik kariyerinize hız verin!

Kimler Katılabilir?
*
*
*

ADÜ Öğretim Elemanları
Doktora Öğrencileri
Yüksek Lisans Öğrencileri

detayları ile konu edilmesi ve nasıl
uygulanacağının aktarılması

SPSS Kullanım Teknikleri

Sağlık bilimleri araştırmaları kapsamında
SPSS Programının kullanımı

Prof. Dr. Pınar OKYAY
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Neden ADÜSEM Kursları?
ADÜSEM’in diğer kuruluşların eğitimlerinden en büyük

Temel eğitim becerileri kursu
ile eğitici olarak niteliklerinizi
arttırın!

Kimler Katılabilir?
*

ADÜ Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Erdal BEŞER
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Serap AÇIKGÖZ
Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Fitopatoloji Anabilim Dalı

Neden ADÜSEM Kursları?
ADÜSEM’in diğer kuruluşların eğitimlerinden en büyük

farkı, verilen eğitimlerin akademik düzeyde sunulmasıdır.

farkı, verilen eğitimlerin akademik düzeyde sunulmasıdır.

Üniversite öğretim elemanlarımızın verdiği eğitimlerle,

Üniversite öğretim elemanlarımızın verdiği eğitimlerle,

tüm vatandaşlarımızın akademisyenlerimizden eğitim

tüm vatandaşlarımızın akademisyenlerimizden eğitim

alma fırsatı bulunmaktadır. Böylelikle üniversitemizde

alma fırsatı bulunmaktadır. Böylelikle üniversitemizde

sunduğumuz akademik eğitim, tüm vatandaşlarımız için

sunduğumuz akademik eğitim, tüm vatandaşlarımız için

erişilebilir olmaktadır.
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